
Zápisnica 

zo zasadnutia Občianskej rady Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica  

dňa 5. novembra 2015 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie OR 

       2. Príprava slávnosti Mikuláša na Fončorde 

       3. Návrh rozpočtu OR Fončorda na rok 2016 

       4. Slovo pre hostí 

      5. Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov 

       6. Aktualizácia členstva v OR 

       7. Rôzne, diskusia 

       8. Uznesenia 

       

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili 

poslanci MsZ – Ing. I. Kašper, Daniel Karas, Ing. arch. H. Kasová, Ing. L. Skokanová, členovia 

OR: V. Dropčo, Ing. Oterová, Mgr. Perecár, M. Vidová, D. Horváthová, Ing. Slaná, MBA,  Ing. 

Halamová, Z. Šerfözö, M. Schwantzer, V. Zachar, G. Blesák, Ing. Palúch, hostia: S. Dósová 

(MsP), Ing. Žabková, Ing. Hajdu, M. Virágová, J. Kundráková, Ing. Rosiar, Mgr. Kopčanová, V. 

Potančok. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili: Mgr. Modranský, Ing. arch. Priehodová, 

PhDr. Sklenka, PhD., RNDr. Topoľský, A. Rumanovský. 

 

2. Slávnosť Mikuláša na Fončorde bude aj tento rok organizovaná členmi OR a poslancami VO 4   

v   spolupráci  s  ďalšími  subjektmi.  Termín  konania  slávnosti  je  určený  na  piatok 4. 12. 2015    

o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí.  
 

Program slávnosti: 

16.00 h Príhovor k deťom a rodičom 

16.10 h Príchod Mikuláša, anjela a čerta, rozsvietenie stromčeka 

Rozdávanie sladkostí deťom  

Diskotéka 

 

Organizačne bude akcia zabezpečená nasledovne: 

 poslanec MsZ D. Karas – zabezpečí vianočný stromček (montáž, demontáž) v spolupráci so 

ZAaRES, dohodne s  firmou Progres osvetlenie stromčeka a 1 osobu prítomnú na jeho 

rozsvietenie, a taktiež zabezpečí informáciu o  podujatí na TV obrazovkách v prostriedkoch 

MHD,  

 poslankyňa MsZ Ing. arch. Kasová – osloví firmu GAMO vo veci možnosti napojenia na 

elektrickú sieť, použitia ich parkoviska a zajednania miestnosti na prezlečenie hercov. Zároveň 

zabezpečí dohodu o zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté počas akcie a občerstvenie pre 

hliadkujúcich,  

 S. Dósová, MsP – zabezpečí vyprázdnenie parkoviska na Kyjevskom nám. a hliadky príslušníkov 

MsP počas podujatia, 

 Ing. Oterová – zabezpečí pódium (praktikáble) a hercov (Mikuláš, čert, anjel), kostýmy 

a program na cca 45 min. (cenovú ponuku divadla Clipperton) 

 Ing. Hruška – zaistí vystavenie objednávok, objedná ozvučenie podujatia, zabezpečí nákup 

cukroviniek na slávnosť Mikuláša ako aj na podujatie „Predvianočná knižnica“ organizované 

VKMK Jilemnického, 



 poslankyňa MsZ Ing. Skokanová – zabezpečí cenovú ponuku Bábkového divadla na Rázcestí na 

hercov (Mikuláš, čert, anjel), kostýmy a program na cca 45 min., taktiež zaistí uverejnenie 

informácie o konaní podujatia na webe mesta, 

 poslanec MsZ RNDr. Topoľský -  pre účely uskutočnenia spoločného stretnutia po skončení 

slávnosti  objedná občerstvenie pre organizátorov a hostí (cca 30 osôb).  Zároveň zabezpečí 

dodanie vianočnej kapustnice pre účinkujúcich programu počas podujatia „Predvianočná 

knižnica“ pre cca 30 osôb, ktoré bude organizovať VKMK Jilemnického dňa 9.12.2015. 

 p. Weissová, VKMK – zabezpečí návrh propagačných letákov a tlač (formát A4–30 ks, formát 

A5–50 ks), 

 p. Dropčo – zariadi distribúciu letákov do jednotlivých častí Fončordy, 

 p. Vidová – zabezpečí rozdelenie cukroviniek. 

 

3. Návrh rozpočtu OR Fončorda na rok 2016 (1, 50 EUR/ 1 obyv., t.j. cca 27.890 EUR) 

V súvislosti s  potrebou stanovenia priorít financovania bol predložený návrh rozpočtu OR 

Fončorda na rok 2016 nasledovne: 

 

- detské ihriská – 15.000 EUR 

- akcie (MDD, Mikuláš, občianske združenia, komunitná činnosť) – 7.000 EUR 

- opravy a údržba – 5.900 EUR 

 

Uvedený návrh rozpočtu bol členmi OR schválený hlasovaním nasledovne: 

Za hlasovalo: 13   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

Finančné prostriedky z rozpočtovej položky „detské ihriská“ budú v roku 2016 použité na 

vybudovanie ihrísk na  ul. THK 10-13 a Tulskej 107-111. V roku 2017 budú z rozpočtu OR 

Fončorda financované detské ihriská na Tulskej 47 a ul. Kapitána Nálepku. 

Za hlasovalo: 13   Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

4. Slovo pre hostí: 

1) Proti žiadosti o presťahovanie dravých vtákov z objektu Múzea SNP na Tulskej 39 z dôvodu 

ich hlučnosti sa postavili občania okolitých obytných domov v uskutočnenej ankete. D. Karas 

uviedol, že po konzultácii s riaditeľom Múzea SNP sa sťahovanie nebude realizovať nakoľko 

je veľký záujem o vzdelávacie aktivity tohto typu.  

2) Na parkovisku pod Bonetou je už cca 8 rokov umiestnený karavan, ktorý je obývaný bez 

prívodu vody, elektriky, bez WC – občania žiadajú MsP o preverenie. 

3) Zástupca Bagarovej ul. – žiadal poslancov o vysvetlenie, z akého dôvodu doposiaľ nebola 

zrealizovaná oprava chodníka na uvedenej ul., o ktorú žiadajú obyvatelia už od r. 2013. D. 

Karas uviedol, že bohužiaľ nie možné financovať viaceré požiadavky na opravy obzvlášť 

v dôsledku ukrátenia rozpočtu Fončordy o finančné prostriedky spojením 3 volebných 

obvodov do jedného. 

4) Ing. Rosiar – požiadal o riešenie systému odvozu komunálneho odpadu na Šalgotarjánskej ul., 

kde zber odpadu zabezpečujú dve firmy. Zároveň upozornil na problematickú dopravnú 

situáciu na Šalgotarjánskej 2-8 z dôvodu chýbajúceho dopravného označenia hlavnej 

a vedľajšej cesty. 

5) Ing. Žabková, OZ Kompas – vystúpila za Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9. 

Zdôraznila, že KC je otvorené, funkčné, s pravidelným programom. Vyzvala členov OR 

a poslancov VO k aktívnejšej spolupráci a zapojeniu sa do aktivít centra. V 2. decembrovom 

týždni sa uskutoční deň otvorených dverí KC, na ktoré všetkých zároveň pozýva. Z rozpočtu 

OR Fončorda na rok 2016 požiadala o vyčlenenie finančných prostriedkov na plánované akcie 

a podujatia realizované KC. Taktiež navrhla v budúcom roku zaviesť systém priamych žiadostí 

subjektov o grant z rozpočtu VMČ elektronickou formou.  

6) Mgr. Kopčanová, Sonyta Music, detské hudobné centrum – oznámila, že dostali výpoveď 

z prenajatých priestorov v ZŠ Moskovská, do rekonštrukcie ktorých investovali značné 



finančné prostriedky. Poslanca MsZ a zároveň člena Rady školy - D. Karasa - požiadala 

o podporu, a tiež o možnosť započítania investovaných prostriedkov do ceny nájomného. 

 

5. Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov  

OR opätovne žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie zoznamu komunikácií 

určených na rekonštrukciu vypracovaného Oddelením údržby miestnych komunikácií 

a inžinierskych sietí MsÚ. Po zohľadnení uvedeného zoznamu bude stanovený ďalší postup 

určovania priorít v oblasti rekonštrukcií ciest a chodníkov na Fončorde. 

 

6. Aktualizácia členstva v OR 

Na základe písomnej žiadosti sa členstva v OR Fončorda vzdávajú: Anna Baloghová, Martin 

Eibner, Miroslav Kostiviar a Ivan Šabo. 

 

7. Rôzne, diskusia: 

G. Blesák, člen OR – navrhol vytvoriť jednotnú databázu všetkých zozbieraných podnetov na 

opravy, rekonštrukcie a pod. (plán investičných akcií Fončordy).  

   

8. Uznesenia: 

1. Členovia OR a poslanci VO č. 4 zabezpečia slávnosť Mikuláša s  termínom konania v 

piatok 4. decembra 2015  so začiatkom o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí podľa 

rozdelených úloh. 

2. Členovia OR a poslanci VO č. 4 zabezpečia cukrovinky a kapustnicu na podujatie 

„Predvianočná knižnica“ organizované VKMK Okružná dňa 9.12.2015.  

3. OR Fončorda predkladá výboru mestskej časti návrh rozpočtu na rok 2016. 

4. OR Fončorda opätovne žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie 

zoznamu komunikácií určených na rekonštrukciu, príp. opravu, vypracovaného 

Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ. 

5. OR Fončorda žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského, aby preveril otváracie hodiny 

v objekte Boneta na Tulskej ul. z dôvodu hlučnosti prevádzky počas nočných hodín. 

6. OR Fončorda podporuje návrh obyvateľov na úpravu verejného priestranstva na 

Internátnej 13-23 vrátane vybudovania detského ihriska. 

7. OR Fončorda žiada mesto Banská Bystrica o vykonanie deratizácie na Tulskej 26-30 

a Mládežníckej 12-20. 

 

POZOR ZMENA! 

Na žiadosť VKMK Jilemnického sa zasadnutia OR Fončorda budú konať každú prvú stredu 

v mesiaci. 

 

Najbližšie stretnutie OR v súvislosti s kontrolou zabezpečenia prípravy slávnosti Mikuláša sa 

bude konať v stredu – 25.11.2015 o 17:00 hod. vo VKMK Jilemnického 48, Banská Bystrica. 

 

Plánované zasadnutie OR Fončorda dňa 3. decembra 2015 bolo zrušené. 

 

 

Banská Bystrica 6. novembra 2015  

Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR 

 

 

         Ing. Ján Hruška 

                       predseda OR Fončorda   

           


